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إتحاد الجمعيات اإلسالمية في إسبانيا

إعالن حول المقبرة االسالمية في غرينوين
مدريد 12 ،نوفمبر 1122




إغالق مؤقت للمقبرة إلجراء التحسينات فيها وإلدارتها وصيانتها
وكذلك لحمايتها.
المقبرة ستبقى إسالمية كما كانت.

هناك بعض الوقائع الخاصة بمقبرة غرنيون اإلسالمية الواقعة جنوب مدريد
نسردها للمهتمين بهذا الشأن.








المقبرة و إدارتها لم يكن من األمور المتعلقة باتحاد الجمعيات االسالمية أو
المفوضية االسالمية في إسبانيا حتى تتدخل في شؤونها.
لم نتدخل في هذا األمر إال عندما علمنا بأن الجهة التي كانت مسؤولة عنها
سابقا قد تخلت عنها وأن وزارة الدفاع االسبانية ،الجهة األخرى ،قد أخذت
زمام األمور.
قامت وزارة الدفاع االسبانية بنقل الملكية واالشراف إلى بلدية غرنيون
وأخبرتها بأنها هي ستكون الوحيدة المسؤولة عنها ابتداءا من نوفمبر4102
وتم التسليم بـ 4102/00/01م ،مع كافة السجالت الخاصة بالمقبرة
قبل ذلك وكما أعلمنا الفريق البلدي بأن الحالة التي عليها المقبرة ال تحتمل
من ناحية األمن واإلدارة والصحة.
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وقد اجتمع األمين العام للمفوضية االسالمية ،رياج ططري ،مع فريق البلدية
و درسوا جميعا ما يتوجب فعله بناء على القانون المتعلق بهذا الشأن ،و كذلك
قانون اتفاق التعاون لـ 0994
وقام كذلك باتصالت عديدة مع كل األطراف إليجاد حل سريع للمسألة –
وزارة العدل وزارة الداخلية – إدارة الشؤون الدينية البلدية ،كذلك الفيدرالية
االسبانية للبلديات التي تبذل جهدا محمودا مع مؤسسة التعددية والتعايش .
وقد أعدت البلدية ما تريده من المقبرة وستعلن فورا بناءا على الشروط
التي وضعتها مسابقة مفتوحة لكل الراغبين بإدارة المقبرة حسب القوانين
الجاري بها العمل.
وقد أكدت عمدة البلدة بأن المقبرة ستبقى إسالمية وستسعى ألن تكون
نموذجا يحتذى.
وأما عن إغالقها المؤقت – وليس كما يشاع بأنها أغلقتها نهائيا  -فهو إلتمام
االجراءات الفنية واالدارية ألنها في حالة مزرية ال تسمح معها الدفن ،ولذا
وجب القيام بالتحسينات من إصالح للمدخل والحائط المتهدم وطالء السور
وتبليط الرصيف الخ...
وقد أبدت البلدية تفهما كبيرا للحاجة الماسة لهذه المقبرة الوحيدة ليس فقط في
مدريد وإنما في رقعة كبيرة من اسبانيا ال تتوفر فيها المقبرة االسالمية،
ووعدت بإنجاز هذه األمور كلها بمدة قصيرة.
أقرب مقبرة إسالمية لمنطقة مدريد موجودة في سرقسطة و بورغوس و من
أراد تفاصيل اكثر فليتصل على البريدucideislam@gmail.com :
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